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Megalitická architektura
Megalit je velký, někdy hrubě opracovaný kámen vztyčený pravěkými lidmi mimo
své přirozené souvislosti. Jako megalitické stavby by měly být označovány komory
tvořené z několika takových kamenů. Někdy mohou být megalitické stavby
doplňkově tvořeny i nasucho kladeným zdivem tvořeným z malých kamenů.
Megality jsou nejstaršími dochovanými stavbami na světě, z období neolitu, eneolitu a
starší doby bronzové. Jejich název vznikl s řeckého megos (velký) a lithos (kámen).
Sloužily pravděpodobně jako kultovní objekty, někdy i k pohřebním aktivitám.
Spekulativně se o nich uvažuje i jako o astronomických observatořích.

Typy megalitů
• Menhir – (z keltštiny: men-kámen,hir-dlouhý) samostatně vztyčený neotesaný, nebo jen hrubě otesaný kámen.
• Kamenné řady – skupina menhirů vztyčených na půdorysu přímky.
• Kromlech (nebo také cromlech) – kamenná řada kruhového půdorysu skládající se z menhirů.
• Henge – je stejného tvaru jako kromlech, je však obklopen valem, nebo i příkopem na vnější straně,
které protínají obvykle 4 průchody. Val může a nemusí být doplněn kamenným kruhem.
• Dolmen – (z jazyka gaelic: dol - stůl, men - kámen) několik vztyčených kamenů s vodorovným překladem, které uzavírají komoru.
• Skříňkový

hrob – komora vytvořená podobnou konstrukcí jako dolmen, ale zapuštěná do země
• Chodbový hrob – stejná konstrukce jako skříňový hrob, byla k ní připojena dlouhá přístupová chodba
• Galeriový hrob – komora vytvořená podobnou konstrukcí jako dolmen, zapuštěná do země, svým tvarem je podobná chodbě
• Transeptová komora – stejná konstrukce, zapuštěná do země, svým tvarem je podobná chodbě o složitém půdorysu
• Trilit - dva opracované pilíře s kamenným překladem spojené žlaby a čepy
Trilit vytvořil základní architektonický systém - architrávový (dva pilíře s vodorovným překladem).
• Vizir - zvláštní druh megalitu sloužící jako „zaměřovač“ pro určování poloh hvězd, Měsíce nebo Slunce.

Nejhojněji se megalitické monumenty vyskytují v Evropě od Středozemí, přes západní Francii,
britské ostrovy až po Skandinávii. Nejznámějšími jsou Stonehenge a Aleje v Carnaku,
které tvoří několik tisíc menhirů rozestavěných v souběžných či vějířovitých řadách v
délce asi 1 km. Pravděpodobně nejstarší megalit je z doby 6,5 tisíc let př. n. l. na Maltě.

 MENHIRY

•

název menhir se odvozuje z
keltštiny, ze spojení slov
men (kámen) a hir dlouhý).

CARNAC
KAMENNÉ
ŘADY

rows of menhirs, stones, c. 4000 bc
Carnac, France.

DOLMENY

Dolmeny – kamenné stoly, Francie

DOLMENY
KAMENNÉ
SVATYNĚ

Megalithic Tomb_2000BC
Esse, Pepieux,
France

KROMLECH
STONEHENGE

Stonehenge prehistorická lokalita v jižní Anglii
severně od Salisbury; stavba typu henge.
Kultovní místo; velké vztyčené kameny jsou
uspořádány na půdorysu kružnice, mezi vrcholy
některých balvanů jsou horizontálně položeny další
kameny.
Zjištěna tři stavební období:
3100 – 2600 př. n. l., po 2100 př.n. l. a 2000 – 1100 př. n. l.
Účel staveb nejasný, snad sloužily ke kultovním a
astronomickým účelům (osa areálu je totožná se
směrem východu Slunce v den zimního slunovratu);
některé kameny byly dopraveny z velmi vzdálených
oblastí.

První fáze stavby počala okolo roku 3100 př. n. l. Byl vystavěn
kruh s průměrem 100 m z vnější strany tvořený příkopem a z
vnitřní strany valem. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m
hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se
půda zpevnila.
Druhá fáze nastala roku 3000 př. n. l., kdy byly vystavěny dva
kruhy vztyčených kamenů uprostřed kruhu příkopu. Kameny
vnějšího kruhu byly necelých pět metrů vysoké a téměř dva
metry silné. Na těchto kamenech ležela souvislá řada kamenů
vodorovných, které byly na těch vertikálních uchycené pomocí
výstupků na vrcholu. Mnoho z nich však spadlo dolů. Kameny
vnitřního kruhu byly podstatně menší, jen 2m vysoké.
Třetí a poslední fáze počala okolo roku 2600 př. n. l. Byly
vystavěny dvě podkovy. Vnější byla tvořena pěti „Trility“. Trilit je
soustava tří kamenů, kde jsou dva kolmé a jeden vodorovný,
přičemž ten vodorovný na nich leží. Největší z těchto trilitů je 8,5
m vysoký. Kameny vnitřní podkovy jsou velikostí podobné
kamenům vnitřního kruhu, tedy asi 2 m vysoké.
Celý komplex byl dokončen okolo roku 1600 př. n. l.

Název „Stonehenge“ jistě pochází ze staré angličtiny, ale není známo, co přesně znamená. Jsou dvě hlavní teorie, které se
liší pouze v druhé polovině názvu. Obě teorie tvrdí, že první polovina názvu „Stone“ (ve staroangličtině „stān“) znamená
„kámen“. První z těchto teorií však říká, že druhá polovina názvu, staroanglické slovo „heng“, znamená „henge“, tedy v
překladu „šibenice“. Druhá tvrdí, že toto slovo (tentokrát „hinge“) znamená „zavěšený“. Není tedy jasné, jestli je pravým
názvem „Kamenná šibenice“ nebo „Zavěšený kámen“.
V dnešní angličtině se slovo "henge" překládá jako příkop a za ním val. Tímto systémem "zabezpečení" bývala stavba
Stonehenge dokola obehnána. Příkop a za ním val můžeme vidět například i kolem megalitického kruhu v Avebury.

Newgrange
Newgrange, které se v irské literatuře oslavován jako
sídlo Boyne, je megalitická chodbová hrobka
pocházející z poloviny 3. tisíciletí př. n. l. a zjevně
signalizuje vysoce rozvinutou společnost mladší doby
kamenné, která tehdy v údolí řeky Boyne prožívala
svůj rozkvět.
Chodba široká 0,9 metru a dlouhá 16,7 metru,
orámovaná a hlídaná velkými monolity, vede k centrální
hrobce, která má tři výklenky.
Výška chodby u vchodu je 1,5 metru a až k hrobce se
zvyšuje na dvojnásobek. Hrobka a chodba jsou zakryty
kamenným návrším, které sestává odhadem z 200 000
tun volně naložených kamenů. Celá stavba byla pečlivě
izolována proti průniku vody a obklopená kruhem
vztyčených balvanů.

Newgrange
je mohyla v oblasti Brú na Boin v Irsku.

Po náhodném objevení v roce 1699 místními obyvateli byla považována za
jeskyni. Připsaly ji Keltům a pokládali ji za pohřebiště panovníků království
Tara, které údajně vzniklo v prvních stoletích po Kristu. Newgrange dokonce
dávali do souvislosti se šachetními hroby v Mykénách. Ve skutečnosti je
podstatně starší než Mykény, dokonce starší než Stonehenge či pyramidy.
Newgrange ponechává mnoho otevřených otázek. Proč se v tak pečlivě
vybudované hrobce uchovávaly pozůstatky pouze pěti lidí? Jak sem dopravili
obrovské kamenné balvany, které nebyly rozděleny na více kusů? Je možné,
že se do této země dostali pohybem ledovců? Jak dlouho stavba trvala a
kolik lidí se na ní zúčastnilo? Některé kameny jsou vyzdobeny různými
geometrickými vzory, ale proč jsou tyto vzory někdy na místech, kde je za
běžných podmínek nevidno?
V jiném bodě je více jasností. Archeolog z Newgrange profesor O'Kelly
poukázal na to, že stavba je orientována tak, že světlo vycházejícího slunce v
době zimního slunovratu dopadá na podélnou stranu chodby a do hrobky.
Pravděpodobně již v době budování Newgrange svítilo Slunce na jeden
vyzdoben kámen na vzdáleném konci hrobky. Vchod byl původně zakryt
kamenem, no starostlivě zkonstruovaná spára v příkrovu umožňovala, aby
světlo proniklo. Tento efekt lze pozorovat v období dvou týdnů kolem zimního
slunovratu. Něco podobného je známo o pohřebišti Maes Howe na
Orknejských ostrovech. Vznik mohyly se odhaduje na obodbie 2700 př. Kr.
Tam však hrob ozařuje zapadající zimní slunce. Význam slunce v Newgrange
podporuje teorii odvozenou z raných irských písemností. Pohřebiště se dává
do souvislosti s naprirodzenými bytostmi, zejména s "bohem dobra" jménem
Dagda, kterého uctívali i jako boha slunce.

Ring of Brodgar
Brodgarův prsten - neolitický kromlech na největším ostrově v souostroví Orkney ve Skotsku.
Na Orknejských ostrovech jsou jedny z nejstarších a nejzachovalejších neolitických památek v Evropě.
Nachází se Stojící kameny v Stenness i Ring of Brodgar
Ten se nachází se na úzké šíji mezi jezery Stennes a Harry. Často také používá název Brougar (Brogar).
Pravděpodobně postaven v letech 2500 a 2000 před n.l., ale přesný věk této obrovské megalitické stavby
není znám, protože je ještě stále zkoumán archeology.
Dříve, v kruhu oblasti o průměru 104 m stálo 60 megalitů. Dodnes jich zůstalo jen 27 z nich.
Prsten Brodgar - je třetí největší kromlech na Britských ostrovech.
Zachovaly se zde některé prvky z obřadů, které se zde konaly v předkřesťanské ale i v křesťanské éře, ale ty patrně
nemají žádný vztah k stavitelům.

Skara Brae

(výslovnost skɑrə breɪ)
je velká kamenná neolitická osada na
Orknejských ostrovech ve Skotsku. Je tvořena deseti domy
a byla obydlena v období mezi lety 3100-2500 př. n. l.
Jedná se o nejzachovalejší evropskou osadu z období
neolitu a díky tomu byla zařazena na
seznam světového dědictví organizace UNESCO. Je
nazývána „Britskými Pompejemi“.
Až do roku 1850 byla ukryta pod nánosy půdy.
V zimě téhož roku došlo při bouři k odkrytí velké mohyly,
která je dnes známá pod názvem Skerrabra.

Skara Brae

Gavrinis

Gavrinis – je malý neobydlený ostrůvek situovaný v Morbihanském
zálivu. Na jeho nevelké ploše se ovšem nachází unikátní megalitická
památka. Jedná se o neolitickou hrobku, resp. chodbový hrob utvořený
z obrovských megalitů. Chodba měří na délku 14 m a je sestavena
z 29 kamenných desek. Většina z nich je zdobena rytinami ve tvaru spirál,
kruhů i složitějších útvarů. Zdejší rytiny jsou považovány za mistrovské
dílo nejstaršího světového umění. Jejich účel je ovšem stále neznámý.
Zdobená chodba je zakončena hrobkou. Mohyla dlouhá více než 57 m
leží na pahorku, který je současně nejvyšším bodem ostrova. Byla
postavena technikou tzv. suchých kamenů, čímž představuje typickou
ukázku architektury doby kamenné. Podobné jednokomorové hroby se
vyskytují po celé Bretani i jinde. Tento je ovšem výjimečný svou
zachovalou vnitřní výzdobou.

Gavrinis

Hagar Qim
Ħaġar Qim (vyslov ćadžar qim),
psáno také Hagar Qim,
patří k nejznámějším megalitickým chrámům
Leží na Maltě, byl vykopán a částečně opraven
postupně v letech 1839 – 1909.
Jeho vznik se datuje do období neolitu přibližně
3600–2500 př. n. l.
Areál je tvořen celkem 4 chrámy: největší, centrální
(symbol celého komplexu) je uprostřed, orientovaný
svou nejdelší osou z jihozápadu na severovýchod;
ostatní jej v půlkruhu ze severu obklopují.
Chrámový komplex se nachází na jižním pobřeží ostrova
Malta, na svahu mírně spadajícím k moři, oproti malému
ostrůvku Filfla. Přibližně o 300 metrů dále k moři se nachází
další megalitický chrám Mnajdra. Oba chrámy se nalézají v
zcela nezastavěné, opuštěné části ostrova, což zvyšuje jejich
působivost (oproti uprostřed města ležícímu Tarxienu).
Všechny chrámy jsou zbudovány (stejně jako i ostatní na
Maltě) z mohutných monolitických ortostatů, kladených užší
stranou vedle sebe (stěny) anebo naležato, širší stranou na
sebe.
V centrálním, nejlépe dochovaném a nejmonumentálnějším
chrámu se na jeho severovýchodním nároží nalézá vůbec
největší monolit, jaký kdy byl použit na megalitických maltských
stavbách: vysoký 3 metry a dlouhý přes 6 metrů váží,
odhadem, kolem 57 tun (!). Jiný monolit měří na výšku cca 5,2
metru.
Bylo zde nalezeno větší množství sošek tzv. tlustých
kněžek/paní (anglicky fat ladies), z nichž nejznámější je
Venuše maltská.
Další dva chrámy, poměrně velký severní (nejstarší ze všech)
a menší severovýchodní, jsou rovněž v dobrém stavu. Nejhůře
se dochoval nejmenší z chrámů, situovaný na severozápad
od hlavního.

Hlavní vchod do
centrálního
chrámu
komplexu v
Ħaġar Qim
(pohled z
jihovýchodu)

Reconstruction of the temple-roof

Venus of Malta

MEGALITICKÁ ARCHITEKTURA
V ČESKÝCH ZEMÍCH

 MEGALITICKÁ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH
•

Menhiry existují i v našich zemích, jsou to
samostatné protáhlé neopracované kameny,
postavené svisle a obvykle z jiné horniny, než
jaká se vyskytuje v okolí (z toho se usuzuje na
záměrnou lidskou činnost).
Přisuzují se Keltům nebo se kladou do doby ještě
starší (eneolitické a bronzové, 2000 -1000 př. n. l.)
Menhir můžeme vidět v obvodu Prahy, v Dolních
Chabrech v Ládevské ulici, kde se mu říká
Zkamenělý slouha;
jiný - vysoký přes 3 m a nazývaný Kamenný muž
nebo Kamenný pastýř - stojí v polích
severozápadně od obce Klobuky mezi Slaným a
Louny. Kameny podobného určení jsou také u obcí
Jemníky, Kamenný Most, Drahomyšl u Žatce,
Březno u Loun a jinde.

•
•
•

•

Kamenný muž u Klobuk

Rezavě hnědý středozrnný pískovcový menhir se železitým tmelem, vysoký 3,5 m a vážící 5 t se nachází v poli po pravé
straně silnice, vedoucí z Klobuk do Telců na Slánsku.
Jednou z možností je jeho vztyčení Kelty, jejichž původní pravlast se nacházela v oblasti české kotliny, Rakousku a
Bavorsku.

Zkamenělý muž (pastýř)
Klobuky

Zakletý Mnich
Drahomyšl u Žatce

Stodulky

Chřešťovice

Žihle Rocks

Dědek

Bába

Rock Town

Maly Certuv Naramek

Svéradice okres Klatovy
Velký Certuv Naramek

Kounovské řady

Kounovské řady

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A9_
%C5%99ady_Kounov

Teorie vzniku kounovských řad jsou
různé:
• pravěké posvátné závodiště
(kameny by pak vyznačovaly
jednotlivé závodní dráhy)
• pravěký kalendář a observatoř (s
tzv. vizírem)
• středověké rozhraničení
jednotlivých parcel lesa, resp. polí

Kamenné řady u Kounova se nacházejí v
přírodním parku Džbán, na náhorní plošině
Rovina nad Kounovem (525 m n.m.), na katastru
obce Domoušice.
Jedná se o památku nejasného stáří, účelu a
původu. Řady bývají považovány za pravěkou
megalitickou observatoř, v Seznamu nemovitých
památek jsou zapsány jako „kultovní místo“;
podle některých skeptiků se jedná o novověké
meze polí. Existuje i řada dalších teorií.
Omezený archeologický výzkum, který před lety
na části areálu proběhl, nepřinesl přesvědčivé
důkazy o žádné z nich. Z vlakového nádraží v
nedalekých Mutějovicích vede na kamenné řady
značená naučná stezka.

Kamenné řady u Kounova
Nejnovější teorie o řadách
článek z MF Dnes (30. 4. 2011)
http://www.obec-kounov.cz/kounovske-rady/

Kadovsky viklan

Horšovský Týn
Horní Metelsko

Snem henge A
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